
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XI Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu wczorajszym w toruńskiej katedrze miały miejsce święcenia 

kapłańskie. Jednym z dwóch wyświęconych był nasz parafianin diakon 

Stanisław Szczęsny. Dzisiaj o godz. 1100  ks. Stanisław Szczęsny 

odprawi swoją Mszę św. Prymicyjną. Na mocy przywileju udzielonego 

przez Ojca świętego Ksiądz Prymicjant udzieli wszystkim obecnym 

błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy w tym dniu przyjmą 

Komunię św. i pomodlą się w intencjach Ojca świętego, mogą zyskać 

również odpust zupełny. 

2. W związku z Prymicjami intencje mszalne zamówione na godz. 1100  

w górnym kościele odprawione będą o godz. 1100 w dolnym kościele, 

natomiast Msza św. odprawiana tradycyjnie o godz. 1230 odprawiona 

zostanie o godz. 1300. 

3. W dniu dzisiejszym zbiórka do puszek na działalność Grudziądzkiego 

Centrum Caritas. 

4. Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek 4 września po 

wakacjach. 

5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W najbliższy piątek na godz. 830 zapraszamy dzieci i młodzież  

na Mszę  św., w czasie której będziemy dziękować Panu Bogu  

za miniony rok szkolny. 

7. W najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 1800 w grudziądzkiej Farze 

odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne dla osób, które pragną 

wziąć udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 

8. Od najbliższej niedzieli przez całe wakacje Msza św. o godz. 1100 

odprawiana będzie tylko w górnym kościele. 

9. Serdecznie zapraszamy na promocję powieści Kazimierza 

Trybulskiego pt. „Chrystian”. Promocja w naszej parafii odbędzie się 

w najbliższą niedzielę o godz. 1600 w sali na dole. W programie: występ 

Janusza Kamińskiego w monodramie „Ślepiec” oraz rozmowa z 

autorem powieści. Będzie można również zakupić omawianą powieść. 

Serdecznie zapraszamy.  

10. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Barbara Szczapińska ul. Śniadeckich 19 lat 74 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.parafia-strzemiecin.dir.pl 

e-mail  

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Piesza Pielgrzymka  

Śladami Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

Katolickie Stowarzyszenie młodzieży Diecezji Toruńskiej organizuje 

trzydniową Pieszą Pielgrzymkę Śladami Męczeństwa bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki. Pielgrzymka wyrusza 22 czerwca o godz. 1300 z Górska, spod 

krzyża upamiętniającego miejsca porwania księdza Jerzego, a zakończy się 

Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. 

Pielgrzymka jest doskonałą okazją, by w roku w którym obchodzimy setną 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przypomnieć sobie, jak o 

wolność narodu walczył ksiądz Popiełuszko i za jego wstawiennictwem 

modlić się o potrzebne łaski dla naszego kraju.  

Do udziału w pielgrzymce zapraszamy szczególnie młodzież, by na progu 

rozpoczynających się wakacji mogła również podziękować Panu Bogu za 

miniony rok szkolny. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 501 937 378 lub pod adresem 

mailowym: ksm@diecezja-torun.pl  

Uroczystość dziękczynna Radia Maryja 

Rodzina Radia Maryja zaprasza na wyjazd do Częstochowy na uroczystość 

dziękczynną Radia Maryja w dniach 7 i 8 lipca 2018 r. Nocleg w Domu 

Pielgrzyma. Koszt 120 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym Bliższych 

informacji udzielają: Ludwika 720 159 496 i Halina 502 002 176. 

Nr 1058 
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Pielgrzymka samolotowa do Rzymu 

Parafia nasza organizuje w dniach od 8 do 12 października  pielgrzymkę 

samolotową do Rzymu. Koszt 700 zł, 300 EUR oraz  

ok. 65/95 EUR na bilety wstępu i opłaty przewodników. Program dostępny 

w Biurze Parafialnym. 

Organizujemy również 4 pielgrzymki krajowe: 

 21 lipca (sobota) – do Lichenia – Koszt przejazdu 40 zł, 

 25 i 26 sierpnia (sobota i niedziela ) – do Częstochowy (Jasna Góra)  

i Krakowa (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium św. Jana 

Pawła II, katedra na Wawelu, kościół Mariacki) – Koszt przejazdu  

i noclegu w Krakowie – 150 zł, 

 15 września (sobota) – do Kalisza (Sanktuarium św. Józefa) – Koszt 

przejazdu 50 zł, 

 13 października (sobota) – do Warszawy (Sanktuarium i Muzeum bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, Archikatedra św. Jana Chrzciciela 

i grób Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum 

Powstania Warszawskiego) – Koszt przejazdu i biletu do Muzeum 

Powstania Warszawskiego – 80 zł. 

INTENCJE 18.06.2018 r.  – 24.06.2018 r. 

Poniedziałek – 18.06.2018 
  700 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Leszka 

  830 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla córki 

1800 + Helena Sagan – gregorianka 

1800 W intencji rodzin Szensztackich 

Wtorek – 19.06.2018 r.  
  700  

  830  

1800 + Helena Sagan – gregorianka 

1800 + Elżbieta Witkowska – popogrzebowa 

1800 + Mąż Jan, siostra Danuta, kuzyn Roman i rodzice z obojga stron 

Środa – 20.06.2018 r. 

  700 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Judyty 

  830 + Mama Stanisława (w 7 r. śm.), tata Jan i zmarli z rodziny 

1800 + Helena Sagan – gregorianka 

1800 + Rodzice: Stefania i Leon Rojek oraz rodzeństwo: Henryka, Bolesław, 

Józef i Stefan oraz zmarli z rodziny 

Czwartek – 21.06.2018 r. – św. Alojzego Gonzagi 

  700  

  830  

1800 + Włodzimierz Strażewski (w 1 r. śm.), rodzice z obojga stron 

i zmarli z rodziny 

1800 + Helena Sagan – gregorianka 

1800 + Julia Cierzyńska – intencja od zarządu i członków Stowarzyszenia 

„Debra” 

Piątek 22.06.2018 

  700  

  830 W intencji dzieci i młodzieży. Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego 

  830 + Mąż Marian Szeligowski  (w 8 r. śm.) 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ewy  

w 70 rocznicę urodzin 

1800 + Żona Henryka (w 10 r. śm.) oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

1800 + Helena Sagan – gregorianka 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla ks. Bartka z okazji 

urodzin – intencja od Klubu Seniora i  Apostolatu Margaretka        

Sobota –  23.06.2018 r. 

  700 + Siostra Regina, szwagier Władysław i Irena Kardas 

  700 + Helena Sagan – gregorianka 

  830 + Zenon i Jerzy (z okazji dnia ojca) 

  830 + Łukasz Marosek (w r. śm.) 

1800 + Ojciec Zygmunt, Bronisław i Jan (w dniu ojca)  

1800 + Czesław Cichosz (z okazji dnia ojca) – intencja od dzieci 

1800 + Stanisław Bednarek (z okazji dnia ojca) 

Niedziela – 24.06.2018 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

  700 + Mąż Jerzy Więckowski (z okazji urodzin ), Jan Drzewoszewski (z 

okazji urodzin) – intencja od żony z dziećmi 
  930 + Wanda Przeworska (w dniu imienin), Bronisław Przeworski (z okazji 

dnia ojca) oraz babcia Marianna 

  930 + Helena Sagan – gregorianka 

  930 W intencji Ojczyzny 

1100góra + Jacek Lejman (5 r. śm.) 

1100góra +Włodzimierz, Stanisław, Józef, Bronisław (z okazji dnia ojca) 

1230 + Ojciec Jan (w dniu imienin) 

1230 + Irena Weneny i zmarli z rodziny Woźniak 

1230 + Rodzice: Waleria i Józef Habryn (w r. śm.) i rodzice i rodzeństwo z 

obojga stron 

1500 + Henryk Cieśla (w dniu ojca) – intencja od syna i córki 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Edmund Strzelecki (w 34 r. śm. i z okazji dnia ojca) 


